
Wytyczne MEN, CKE, GIS 
w sprawie przygotowania  

i przeprowadzenia 
egzaminu  



 na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa 

(zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną; 

 zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba 

uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może 

przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych; 



 

 rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren 

szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. 

w poruszaniu się; 

 podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. 

członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, inni 

pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu  

w czystości, dezynfekcję, itp. 

 

 

 

 

 

 



 zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych 

rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek; 

 na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych 

przyborów piśmienniczych, linijki, zdający nie mogą 

pożyczać przyborów od innych zdających 

 Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów 

piśmienniczych rezerwowych dla zdających – 

konieczna jest ich dezynfekcja  

  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy 

przynieść własną butelkę z wodą.  

 



 czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, 

zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 

1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos; 

 na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby  

z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności 

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie 

mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej 

szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu 

miejsc przez zdających 

 



 

 podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek 

zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe 

odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 

(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-

metrowego odstępu); 

 Wrażeniami po egzaminie uczniowie mogą dzielić się między 

sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie, należy  unikać spotkań w 

grupie, np. przy wejściu do szkoły.  

 



 zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do 
momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;  

  po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej  
(w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie 
zakryć usta i nos, kiedy: 

 

 podchodzi do niego nauczyciel, aby 
odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

 wychodzi do toalety, 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym  
i wychodzi z sali egzaminacyjnej; 

 
 



 zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą 

– jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy 

obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  

(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób 

zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali); 

 

 

 

 

 



 

zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą 
zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę 
albo, jeżeli nie mogą również korzystać  
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali 
egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, 
jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi 
zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu 
nadzorującego, wynosi 2 m. 

sytuacja, w której dany zdający ze względów 
zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna 
zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później  
niż do 29 maja 2020 r.; 
 



 

 ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić  
w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany 
był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym 
kierunku; 

 sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do 

nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu 

(jeżeli pogoda na to pozwala, na zewnątrz budynku nie panuje 

zbyt duży hałas), dbając o zapewnienie komfortu zdających; 

 



 przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować – 

przypomnieć zdającym o : 

 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

 obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu 

bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub 

wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym 

 niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas 

kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką 

 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych 

zdających po zakończonym egzaminie; 

 

 

 

 



 

 zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną 

(jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 

minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 

minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli 

zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) 

zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej; 

 



 jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego 

przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek 

zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który 

zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby 

przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 

osób; 



 w przypadku wystąpienia konieczności odizolowania 

zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej 

osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu 

przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu, przewodniczący zespołu 

   egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu 

i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, 

którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, 

jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie 

rozwiązanie jest niezbędne; 



  w przypadku zauważenia niepokojących objawów  

    u zdającego, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/ 
prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji 
w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje 
właściwą powiatową stację sanitarno- 

   -epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe;  

 w przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji 
zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się 
do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu  

    i skorzystać z teleporady medycznej. 

 

 



 

 informację o wystąpieniu opisanych powyżej  sytuacji 

odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu  

   w danej sali oraz w protokole zbiorczym; 


